
 

LA DONA VISIBLE 
Presències de la feminitat  
a la pantalla (1895-1920) 

La visibilitat de la dona com a objecte d’estudi continua en el 12é Seminari Sobre els Antecedents i 
Orígens del Cinema, organitzat pel Museu del Cinema-Col·lecció Tomàs Mallol, el Departament 
d'Història i Història de l'Art de la Universitat de Girona, el Grup de recerca consolidat en Teories de 
l’Art Contemporani i el Projecte del Ministeri d’Economia i Competitivitat "Presencias y representaci-
ones de la mujer en el cine de los orígenes”, i Filmoteca de Catalunya prossegueix la darrera sessió 
oferint-vos la projecció de noves restauracions on s’aprecia la diversitat de dones de principis del 
XX, des de l’òptica del nou mil·lenni.  
 
Les pel·lícules com a reflex de la societat i cultura, mostren la seva jerarquia de valors i els seus 
arquetips, alguns dels quals avui en dia es consideren inacceptables. La sessió, ordenada cronolò-
gicament comença amb un títol de finals del XIX i arriba al 1921, posa el focus en les dones, fent 
evident la metamorfosis de la seva percepció en l’imaginari popular en aquest període i destacant 
que d’entre totes elles, les que venien del món anglosaxó eren les més modernes.  
Des d’Itàlia ens arriba una mostra de l’etern femení, propi del XIX, on elles eren els àngels respon-
sables d’encaminar als homes al bé, moral i espiritual, i rebatut avui com a part del sistema patriar-
cal en el que l’home ha d’idealitzar a la dona per no veure-la com a un igual, fent-ne d’ella un objec-
te, cosificant-la; tot al contrari de la modernitat de la dansa serpentina que desmaterialitza el cos. 
Des de França ens arriba una mostra de la moda femenina com a part d’un noticiari o actualitat, 
pensat per ser projectat a la gran pantalla i convertir-se en guia i model del que havia de ser la be-
llesa femenina; que enllaça amb la darrera pel·lícula, ja als anys 20, amb l’arquetip de les rosses i a 
més algunes en banyador, actualització de las “Bathing Beauties” de Sennett de la dècada anterior. 
En línia de Pearl White hi ha el film de Mabel Trunnelle, ambdós de 1914, on la clàssica donzella 
en perill tot i començar a mostrar una actitud més activa la seva virtut la contraposa a la dona dia-
bòlica, que a Catalunya la podem identificar amb el personatge de la “Garsa” de la “Secta de los 
Misteriosos” (1917) d’Albert Marro, tot el contrari del film familiar dels Cabot, que fa visible l’ideal 
femení a la llar burgesa.  

 
Girona, Cinema Truffaut, 28 de març de 2019. 

RAGGIO DI SOLE , 1912   
DANSE DU SOLEIL, DE LA LUNE  

ET DES ÉTOILES 1897-98  BLONDES , 1921 



PROGRAMA: DCP de restauracions 4K d’originals nitrat 35mm  

 

DANSE DU SOLEIL, DE LA LUNE ET DES ÉTOILES (Gaumont, 1897-1898). França, 

0’57”, estergit, versió muda sense rètols.  

Film número 69 del catàleg de la productora Gaumont, on s’invoca la represen-

tació de la nit i el dia a través d’una dansa a l’es/l Loïe Fuller. 

 

 
 
 
RAGGIO DI SOLE / RAYO DE SOL (Società Anonima Ambrosio, Torino, 1912). 

Itàlia, 14’, tenyits, versió muda amb rètols en castellà.  Fons Núria Tresserra. 

Protagonitzada per Fernanda Neri-Pouget i Paolo Azzurri, la tristesa d’un prín-

cep només pot ser abatuda per l’aparició d’un raig de Sol que el guiarà cap al 

seu amor. 

 

 
 
 
 
 
[NOTÍCIES DE MODA ANYS 10 i 20]. FILM DE MUNTATGE DE LA COL·LECCIÓ 
PERE TRESSERRA. França, 5’, Pathécolor, versió muda amb rètols en castellà.  

Fons Núria Tresserra. 

Dos fragments que formen part de no/ciaris relacionats amb la moda. El primer 

d’ells, una producció Gaumont dels anys 10, i el segon una producció de la 

Pathé Frères.  

 

 
 
 
ACROSS THE BURNING TRESTLE / VIA ARDIENTE (Richard Ridgely, Edison Ma-

nufacturing Company, 1914). Estats Units, 12’, blanc i negre i tenyit, versió mu-

da amb rètols en castellà. Fons Norbert Simón.  

Basada en la novel·la In Christmas Canyon de Francis Lynde, explica la història 

de Doris, una dona forta que davant la malal/a del seu marit, haurà de men/r 

per aconseguir una feina de telegrafista per poder encarrilar la situació familiar. 

Film protagonitzat per Mabel Trunnelle, qui va ser actriu de teatre i qui als 32 

anys va començar una carrera cinematogràfica a la Edison Company per qui va 

treballar en gairebé dos cents films entre 1908 i 1918. 

 
RODATGES FAMILIARS] (Cabot Films, 1916). 
Catalunya, 2’, blanc i negre, versió muda sense rètols. Fons Família Padró Vall. 

Imatges familiars rodades pel productor Andreu Cabot just acabat d’inaugurar 

el seu estudi cinematogràfic al barri d’Horta de Barcelona. 

 
 
 
 
 
BLONDES / LA BUENA AVENTURA (ScoJ W. Darling, Gayety Films, 1921). Es-

tats Units, 12’, blanc i negre i tenyit, versió muda amb rètols en castellà. Fons 

Núria Tresserra. 

Comèdia d’embolics dos rotlles de la Gayety film, protagonitzada per Margaret 

Gibson ( 1894-1964) actriu nord-americana que a par/r de 1920 i arrel de diver-

sos escàndols, acusacions i detencions per pertànyer a organitzacions de xan-

tatge i pros/tució, va con/nuar la seva carrera com Patricia Palmer.     
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